Nr ewid.:

Data rejestracji:

Przyjął:

WNIOSEK O NADZOROWANE KONTROLE PRODUKTU
W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU
dla środka ochrony indywidualnej kategorii III

NB 1435

zgodnie z:

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w
sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
(Dz.U.L81 z 31.03.2016 r.), według załącznika VII (Moduł C2)
WNIOSKODAWCA:
Producent
Autoryzowany
przedstawiciel
Adres
Tel.

Fax:

e-mail:

REGON

NIP:

KRS

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko, stanowisko,
tel., e-mail
WYRÓB
Nazwa środka ochrony
indywidualnej
Typ, model, symbol
Przeznaczenie
Numer certyfikatu badania
typu UE / nr jednostki
notyfikowanej
Miejsce produkcji:
Nazwa, adres
Uwaga: W przypadku, gdy wniosek dotyczy kilku wyrobów, powyższą tabelę należy powielić.
Niniejszym Wnioskodawca oświadcza, że:
 taki sam wniosek nie został złożony w żadnej innej jednostce notyfikowanej,
 wyrób, którego dotyczy niniejszy wniosek nie był przedmiotem współpracy
a Instytutem Włókiennictwa. (np. na etapie projektowania, produkcji).

między

Wnioskującym

Ogólne zasady dotyczące kontroli produktu określono w dokumencie PRC/11/IW dostępnym na stronie internetowej
Instytutu Włókiennictwa (www.iw.lodz.pl).
W przypadku gdy badanie typu UE zostało przeprowadzone przez inna jednostkę notyfikowaną do wniosku należy
dołączyć:
a) dokumentację techniczną wyrobu;
b) kopię certyfikatu badania typu UE.
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Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut
Włókiennictwa z siedzibą w Łodzi, ul. Brzezińska 5/15
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iod@iw.lodz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub w
związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat od daty zakończenia certyfikacji
przez Zakład Certyfikacji Instytutu Włókiennictwa lub daty ważności certyfikatu lub w oparciu
o prawnie uzasadniony interes administratora
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także złożenia sprzeciwu
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy
9) Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji
(profilowania).
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w jakim zostały zebrane
Przyjęto do wiadomości

………………………………………
Data i podpis Wnioskodawcy
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